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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ANALISTA PROCESSUAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  ________________são os que têm existência 
própria, autônoma e não dependem, pois, de 
qualquer outro, como a compra e venda e a 
locação________________são os que têm sua 
existência subordinada à outro contrato, como a 
cláusula penal e a fiança. 

 

Preencha as lacunas de modo correto: 
 
A) Contratos acessórios - Contratos principais 
B) Contratos vinculados - Contratos principais 
C) Contratos principais - Contratos acessórios 
D) Contratos derivados - Contratos principais 
 
22) No que diz respeito a ação rescisória, marque a 

alternativa correta. 
 

I. É vedada a propositura de ação rescisória das 
decisões oriundas do Juizado Especial. 

II. É cabível a propositura de ação rescisória na 
hipótese de decisão interlocutória de mérito 
(julgamento antecipado parcial). 

III. O prazo para a defesa na ação rescisória será de dez 
dias. 

 
A) apenas a I é verdadeira. 
B) I e II são verdadeiras. 
C) apenas a II é verdadeira. 
D) apenas a III é verdadeira .  
 
 

23) No que diz respeito a Ações Possessórias, da 
Manutenção e da Reintegração de Posse, incumbe 
ao autor provar: 

 

I- A sua posse 
II- A turbação ou o esbulho praticado pelo réu 
III- A data da turbação ou do esbulho 
IV- A continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção, ou da perda da posse, na ação de 
reintegração. 
 
Marque a alternativa correta: 
 

A) Somente I é verdadeira 
B) Somente I e II são verdadeiras 
C) Somente I, II e III são verdadeiras 
D) Todas as alternativas são verdadeiras 
 
24) Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial, para: 
 
I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 
II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
III- Corrigir erro material. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente I e II são verdadeiras 
B) Somente II e III são verdadeiras 
C) Somente III é verdadeira 
D) Todas as alternativas são verdadeiras 

25) Sobre o condomínio Edilício marque o item 

INCORRETO. 

 

A) Se um prédio com diversas salas pertencer a 

diversas pessoas, pode-se presumir condomínio 

edilício. 

B) Na convenção condominial, os condomínios podem 

tratar dos mais diferentes temas de interesse desse 

grupo condominial, desde que não contrarie o 

ordenamento jurídico. 

C) O adquirente de uma unidade condominial responde 

pelos débitos desta unidade junto ao condomínio. 

D) Diante do descumprimento dos deveres 

condominiais, repetidas vezes, a lei não autoriza o 

condomínio a impedir o uso de áreas comuns do 

prédio. 

 

26) É INCORRETO afirmar que o usufruto: 

 

A) se estende, em regra, aos acessórios da coisa e 

seus acrescidos, por expressa disposição legal. 

B) pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, 

abrangendo-lhe, no todo ou em parte. 

C) de imóveis constituir-se-á mediante registro no 

Cartório de Registro de Imóveis, inclusive quando 

resulte de usucapião. 

D) não pode ser transferido por alienação, mas o seu 

exercício pode ser cedido por título gratuito ou 

oneroso.  

 

27) No que se refere às deliberação das Casas do 

Congresso Nacional, marque o item correto: 

 

A) Serão tomadas por maioria relativa dos votos, 

presente a maioria qualificada de seus membros, 

salvo se a Constituição exigir maioria absoluta. 

B) Serão tomadas por maioria absoluta dos votos, 

presente a maioria relativa de seus membros. 

C) Serão tomadas por maioria dos votos, presente a 

maioria absoluta de seus membros, ressalvada 

disposição constitucional em contrário. 

D) Serão tomadas por maioria simples dos votos, 

presente a maioria absoluta de seus membros, não 

havendo ressalva constitucional. 

 

28) Os princípios que regem a Administração Pública, 

conforme o art. 37 da CF são, EXCETO: 

 

A) Legalidade 

B) Impessoalidade 

C) Publicidade 

D) Igualdade 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) A Assembleia Legislativa do Estado ―X‖, verificando 

que o Estado jamais regulamentou a aposentadoria 

especial dos servidores públicos cujas atividades 

sejam exercidas sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, edita lei 

complementar, de iniciativa do deputado ―A‖, que 

determina a aplicação dos mesmos critérios 

aplicados aos trabalhadores da iniciativa privada. O 

Governador do Estado sanciona lei, que é publicada 

dias depois. 

 

Sobre esse caso em tela, assinale a opção correta: 

 

A) Há vício de iniciativa, devendo a regulamentação do 

regime dos servidores públicos ser estabelecida em 

lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo no caso, 

o Governador do Estado. 

B) Ainda que houvesse vício de iniciativa, a sanção pelo 

Governador do Estado supre tal vício, uma vez que 

se considera que a autoridade originalmente 

atribuída do poder de iniciativa ratificou as 

disposições da lei. 

C) Não há vício de iniciativa, pois as matérias com 

reserva de iniciativa são somente aquelas que devem 

ser tratadas por meio de lei ordinária; as leis 

complementares, pela exigência de quórum 

qualificado, podem ser encaminhadas pelo Poder 

Executivo ou pelo Legislativo. 

D) Somente existe vício de iniciativa se não tiver avido 

tempo razoável para o Poder Executivo encaminhar à 

Assembleia Legislativa o projeto de lei. Diante da 

inércia do Governador por diversos anos, pode a 

Assembleia suprir a mora, elaborando o projeto. 

 

30) Partindo-se do pressuposto de que a função política 

ou de governo difere da função administrativa, é 

correto afirmar que estão relacionadas (os) à função 

política, EXCETO: 

 

A) Comando 

B) Coordenação 

C) Execução 

D) Direção 

 

31) Em seu sentido subjetivo, o estudo da Administração 

Pública abrange: 

 

A) A atividade administrativa 

B) O poder de polícia administrativa. 

C) As entidades e órgãos que exercem as funções 

administrativas. 

D) O serviço público 

32) João ajuíza ação anulatória de débito fiscal após 

realizar depósito do montante integral do crédito que 

busca a anulação. Dessa forma, é correto afirmar 

que: 

 

A) O depósito prévio do montante integral é requisito de 

admissibilidade da ação ajuizada por João. 

B) O depósito do montante objeto de discussão judicial 

poderá ser levado caso João tenha seu pedido 

julgado procedente perante o juízo de primeiro grau. 

C) O depósito prévio do montante integral produz os 

efeitos de impedir a propositura da execução fiscal, 

bem como evita a fluência dos juros e a imposição de 

multa. 

D) Caso o contribuinte saia vencido, caberá à Fazenda 

promover execução fiscal para fins de receber o 

crédito que lhe é devido. 

  

33) É inconstitucional a exigência de depósito prévio 

como requisito de admissibilidade de ação judicial na 

qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito 

tributário, tem por escopo impedir a adoção de que 

princípio jurídico? 

 

A) Venire Contra Factum Propium 

B) Exceção de contrato não cumprido 

C) Solve et Repete 

D) Contraditório e ampla defesa 

 

34) Segundo o Código Tributário Nacional, remissão é: 

 

A) Uma modalidade de extinção dos créditos tributários 

e consiste na liberação da dívida por parte do credor, 

respaldada em lei autorizativa. 

B) A perda do direito de constituir o crédito tributário 

pelo decurso do prazo. 

C) Uma modalidade de exclusão dos créditos tributários 

com a liberação das penalidades aplicadas ao sujeito 

passivo, respaldada em lei autorizativa. 

D) Uma modalidade de extinção dos créditos tributários 

em razão da compensação de créditos entre o sujeito 

ativo e o sujeito passivo, respaldada em lei 

autorizativa. 

 

35) A redução tributária aplicável a alguns bens de 

informática depende da aprovação cumulativa do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), do Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e do Ministério da Fazenda para 

que, assim, haja produção de efeitos. Podemos 

classificar esse ato de redução tributária como um: 

 

A) Ato composto 

B) Ato complexo 

C) Ato colegiado 

D) Ato declaratório 
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36) Em relação às empresas públicas e às sociedades 

de economia mista, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As empresas públicas, entidades integrantes da 

Administração Indireta, podem adotar a forma de 

sociedade limitada. 

B) Os serviços públicos de fiscalização e cobrança de 

tributos poderão ser exercidos por uma empresa 

pública ou sociedade de economia mista por meio de 

delegação. 

C) Todas as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, mesmo que prestadoras de serviços 

público, são pessoas jurídicas de direito privado. 

D) A criação de empresa pública pelo estado não é livre, 

pois é excepcional a atuação do Poder Público como 

Estado-empresário. 

 

37) O Município de Ensinópolis deseja construir mais 

uma escola de nível fundamental em seu território. 

Nesse caso, dentre as alternativas, é correto afirmar 

que: 

 

A) O Município poderá adotar a concessão patrocinada, 

desde que contrate em conjunto com a obra o 

fornecimento de serviço pela concessionária durante 

um prazo não inferior a cinco anos. 

B) O Município poderá adotar a concessão 

administrativa, envolvendo, adicionalmente à tarifa 

cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do 

parceiro público para aumentar os recursos 

disponíveis. 

C) A depender de legislação específica, na concessão 

patrocinada o ente público poderá remunerar o 

parceiro privado acima de 50% da receita total 

auferida por este.  

D) O Município poderá executar a obra através de 

regime indireto de empreitada integral, abrangendo 

não só a obra, mas os serviços necessários à 

integralidade do empreendimento. 

 

38) Analise os itens abaixo: 

 

I. Bens e serviços produzidos ou prestados no país; 

II. Bens e serviços de empresas que invistam em pesquisa 

e no desenvolvimento de tecnologia no país; 

III. Sorteio; 

IV. Produtos manufaturados e serviços nacionais que 

atendam normas técnicas brasileiras. 

 

São critérios possíveis de serem utilizados como 

desempate em licitações públicas, de acordo com a Lei 

8.666/93, apenas os seguintes: 

 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) I, III e IV. 

D) III e IV. 

39) Sabe-se que determinado ente político criou uma 

entidade da administração indireta por meio da 

edição de uma lei específica, com a finalidade de 

prestar serviço público em sentido estrito. Nesse 

caso, podemos afirmar que houve a criação de: 

 

A) Fundação Pública 

B) Autarquia 

C) Empresa Pública 

D) Sociedade de Economia Mista 

 

40) De acordo com a Constituição Federal de 1988, são 

hipóteses de intervenção federal espontânea em um 

estado-membro todas abaixo, EXCETO: 

 

A) Manter a integridade nacional. 

B) Reorganizar as finanças da unidade da federação 

que deixar de entregar aos Municípios receitas 

tributárias por mais de dois anos consecutivos, salvo 

motivo de força maior. 

C) Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 

nas unidades da Federação. 

D) Pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública. 

 

41) Sobre as competências constitucionalmente 

atribuídas ao Presidente da República, é correto 

afirmar que: 

 

A) Pode o Presidente delegar a competência de 

extinguir cargos públicos federais a Ministro de 

Estado, na forma da lei. 

B) A delegação de competência a Ministro de Estado da 

competência do Presidente da República para o 

provimento de cargo público federal contempla 

também o desprovimento. 

C) Cabe ao Presidente da República, mediante o 

exercício de seu poder regulamentar, dispor sobre a 

extinção de funções ou cargos públicos, quando 

vagos. 

D) O Conselho Nacional da República é órgão superior 

de consulta e será presidido pelo Presidente da 

República. 

 

42) Contra decisão de Tribunal Regional Federal que 

denegar mandado de segurança em única instância 

caberá: 

 

A) Recurso Ordinário ao Supremo Tribunal Federal. 

B) Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. 

C) Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. 

D) Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 
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43) Acercas das competências constitucionalmente 

atribuídas, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) 

ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a 

ordem correta das respostas: 

 

(__) A União poderá, mediante lei complementar, delegar 

aos estados-membros a competência para organizar 

e manter os serviços oficiais de estatística e 

geografia, relacionada a questões específicas. 

(__) É inconstitucional a lei estadual que disponha sobre 

sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e 

loterias. 

(__) É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios promover a 

proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observadas as normas gerais. 

 

A) F – F – F 

B) F – V – F 

C) V – V – V 

D) V – F – V 

 

44) Em relação à personalidade e à capacidade do 

recém-nascido, é correto afirmar que: 

 

A) Por ser absolutamente incapaz e apesar de adquirir 

personalidade do nascimento com vida, o menor está 

sujeito apenas aos direitos da vida civil e não às 

obrigações. 

B) O recém-nascido possui a capacidade de direito, que 

é inerente a todo ser vivo. 

C) A capacidade começa do nascimento com a vida, 

porém a personalidade só é adquiria quando da 

capacidade plena. 

D) Caso esse recém-nascido venha a crescer com 

impedimentos ou deficiências, a sua capacidade 

plena poderá ficar comprometida. 

 

45) De acordo com o Código Civil, não podem ser 

comprados, ainda que em hasta pública, sob pena de 

nulidade: 

 

A) Bens pelos tutores, curadores, testamenteiros e 

administradores a favor de seus tutelados ou 

curatelados. 

B) Pelos servidores públicos, em geral, os bens ou 

direitos da pessoa jurídica a que estejam sob sua 

administração direta ou indireta. 

C) Pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, 

peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, 

os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, 

tendo em vista a garantia de bens já pertencentes a 

essas pessoas. 

D) Pelos leiloeiros e seus prepostos, mesmo que os 

bens de cuja venda não estejam encarregados. 

46) Sobre os direitos reais de acordo com o Código Civil, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos 

de desapropriação, por necessidade ou utilidade 

pública ou interesse social, bem como no de 

requisição, em caso de perigo público iminente. 

B) Quem quer que ache coisa alheia perdida há de 

restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. 

C) Toda construção ou plantação existente em um 

terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua 

custa, até que se prove o contrário. 

D) Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua 

e incontestadamente durante três anos, 

independentemente de boa-fé, adquirir-lhe-á a 

propriedade. 

 

47) De acordo com o Código Processual Civil, caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

B) O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, 

e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento. 

C) O juiz não poderá se utilizar de prova produzida em 

outro processo. 

D) A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas 

no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo 

poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. 

 

48) Quando pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver 

que decidir o mérito de modo uniforme para todos os 

litisconsortes, estamos nos referindo a que tipo de 

litisconsórcio?  

 

A) Litisconsórcio simples 

B) Litisconsórcio Passivo 

C) Litisconsórcio Unitário 

D) Litisconsórcio Facultativo 

 

49) ____________________é tudo que se pode 

submeter ao poder dos sujeitos de direito, como 

instrumento de realização de suas finalidades 

jurídicas. 

 

O enunciado refere-se ao: 

 

A) Objeto da relação jurídica 

B) Bem 

C) Patrimônio 

D) Acessório 
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50) A quem incumbe o ônus da prova? 

 

A) Ao advogado da parte. 

B) Ao autor e ao réu. 

C) As testemunhas de defesa. 

D) Ao oficial de justiça. 

 

51) A violação do direito com o nascimento da pretensão, 

a inércia do titular e o decurso do tempo fixado em 

lei, são requisitos: 

 

A) Da decadência 

B) Da prescrição 

C) Da preclusão 

D) Da perempção 

 

52) Assinale a alternativa VERDADEIRA: 

 

A) Os Deputados e Senadores são violáveis, civil, penal 

e administrativamente, por quaisquer opiniões, 

palavras e votos. 

B) Câmara dos Deputados: é composta por 

representantes do povo, eleitos atualmente pelos 

Estados e pelo Distrito Federal de acordo com o 

sistema proporcional. 

C) As comissões parlamentares são comissões 

formadas por membros do poder executivo 

encarregadas de estudar e examinar as proposições 

legislativas. 

D) São requisitos constitucionais de uma CPI na esfera 

federal: requerimento de 3/5 dos membros da 

respectiva casa. 

 

53) O princípio da ____________________implica em 

que os atos da Administração devem ao menos 

respeitar as normas jurídicas, porque pressupõem a 

correção e a ética na sua elaboração. É a busca do 

melhor e mais justo para a sociedade. 
 

Complete a lacuna com o princípio adequado: 

 

A) legalidade 

B) publicidade 

C) eficiência 

D) moralidade 

 

54) Ele tem por atribuição defender a lei ou ato normativo 

federal ou estadual impugnado na ação direta de 

inconstitucionalidade, sustentando a presunção de 

constitucionalidade das normas infraconstitucionais 

elaboradas pelo poder público. 
 

O enunciado acima se refere: 
 

A) Ao Juiz de Direito 

B) Ao Procurador-Geral da República 

C) Ao Advogado-Geral da União 

D) Ao Desembargador da União 

55) A respeito da Federação Brasileira, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Os Municípios são entes detentores de autonomia 

política e administrativa. 

B) O Brasil assumiu a forma de Estado federal em 1934, 

o que foi confirmado pela Constituição de 1937. 

C) No Brasil, os entes que compõem a federação são: A 

União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os 

Municípios. 

D) A União é a pessoa jurídica de direito público com 

capacidade política, exercendo uma parcela da 

soberania brasileira. 

 

56) Os___________________ são os que constituem o 

patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objeto de direito pessoal ou real de cada uma 

dessas entidades. 

 

Assinale a alternativa correta que completa a lacuna: 

 

A) bens dominicais 

B) bens públicos 

C) bens de uso especial 

D) bens patrimoniais disponíveis 

 

57) Assinale a alternativa FALSA: 

 

A) Os bens públicos são tradicionalmente classificados, 

tomando-se em conta três aspectos: quanto à 

destinação, quanto à titularidade e quanto à 

disponibilidade. 

B) Os bens de uso comum do povo, como regra geral, 

são bens absolutamente indisponíveis, como os 

mares, os rios, as estradas etc. 

C) Quanto à disponibilidade os bens públicos 

classificam-se em: indisponíveis por natureza, 

patrimoniais indisponíveis e patrimoniais disponíveis. 

D) Os bens públicos estão sujeitos a usucapião. 

 

 

58) Permite que a Administração Pública realize a 

execução material dos atos administrativos ou de 

dispositivos legais, usando a força física se preciso 

for para desconstituir situação violadora da ordem 

jurídica: 

 

O enunciado acima se refere: 

 

A) A Imperatividade 

B) A Autoexecutoriedade    

C) A Legitimidade    

D) A Veracidade 
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59) A criação ou aumento do tributo devem ocorrer antes 

do início do exercício no qual é cobrado e a lei 

respectiva terá um período de vacância de pelo 

menos 90 dias. 

 

A qual princípio tributário refere-se o enunciado? 

 

A) Anterioridade 

B) Legalidade 

C) Competência 

D) Capacidade Contributiva 

 

60) Sobre o crédito tributário, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O crédito tributário não pago pelo sujeito passivo 

deve ser inscrito em dívida ativa. 

B) Um dos bens absolutamente impenhorável na dívida 

tributária são as provisões de alimentos e de 

combustíveis necessárias a manutenção do devedor 

e de sua família durante um mês. 

C) A natureza das garantias atribuídas ao crédito 

tributário altera a natureza deste e tem a obrigação 

tributária correspondente. 

D) A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita 

a concurso de credores ou habilitação em falência, 

concordata, inventário ou arrolamento. 

 

 


